
Protokoll från årsmöte med 

Öbacka djurhem för  

verksamhetsåret 2016 

 

Tid: 2017-10-07 klockan 14.00 

Plats: Öbacka djurhem, Utansjö 
 

 

Närvarande 

18 röstberättigade medlemmar är enligt cirkulerad närvarolista/röstlängd närvarande. Listan bilägges 

protokollet. 

 

 

§ 1. Öppnande 

Monica Lundell och Sandra Eklund hälsar deltagarna i årsmötet välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 2. Röstlängd 

Den närvarolista som har cirkulerats visar att 18 röstberättigade medlemmar är närvarande. Årsstämman 

beslutar fastställa närvarolistan som röstlängd. 

 

 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutar välja Lars Holm till ordförande och Urban Engvall till sekreterare för mötet.  

 

 

§ 4. Val av protokollsjusterare och rösträknare för mötet 

Årsmötet beslutar välja Sandra Eklund att, jämte ordföranden, justera mötesprotokollet samt att vara 

rösträknare vid mötet.  

 

 

§ 5. Mötets utlysande  

Årsmötet beslutar att utlysningen av mötet har gått till på rätt sätt. 

 

 

§ 6. Föredragningslista 

Årsmötet beslutar fastställa föredragningslistan. 

 

 

§ 7a. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Årsmötet beslutar lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 till handlingarna. 

 

 

§ 7b. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Årsmötet beslutar lägga styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkningar inklusive eventuella 

osäkra fordringar) till handlingarna. 

 

 

§ 8. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2016 uppläses.  

 

 

§ 9. Ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

 



 

§ 10. Medlemsavgifter 

Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgifterna för 2017 till samma nivå som för 2016, det vill säga 150 kr 

för enskild medlem (alternativt 300 kr för att ge ett extra stöd).  

 

 

§ 11. Verksamhetsplan och budget 

Verksamhetsplan för 2017, daterad 2017-03-20 och bifogad till årsmöteshandlingarna, presenteras. 

Konstateras att det arbete planen skissar pågår. Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsplanen.  

Budget för 2017 saknas. Istället presenteras muntligt en resultatrapport gällande till 2017-08-20 som visar 

att inkomsterna är 213 000 kronor och utgifterna 229 000 kronor, det vill säga ett underskott på 16 000 

kronor. Någon prognos för helår finns inte. Konstateras också att antalet medlemmar är 151, det vill säga en 

ökning med 28 medlemmar jämfört med 2016. Årsmötet beslutar lägga rapporten till handlingarna.  

 

 

§ 12. Styrelsens förslag samt motioner 

Förslag från styrelsen saknas. 

En motion har inkommit men för sent. Överenskommes med motionären att motionen ifråga får gå som 

skrivelse till styrelsen. Konstateras också att stadgarna behöver göras om bland annat för att bli tydligare vad 

gäller inlämnande av motioner.  

 

 

§ 13. Val 

a. Årsmötet beslutar välja Leif Naustvik till ordförande för en tid av ett år.  

b. Årsmötet beslutar välja Urban Engvall och Monica Lundell till ledamöter för en tid av två år.  

c. Årsmötet beslutar välja Andrea Carvallo-Britze och Sandra Eklund till ledamöter för en tid av ett år 

(fyllnadsval för Akar Holmgren och Björn Westerlund). Konstateras att ledamoten Steve Buhr 

kvarstår ett år.  

d. Årsmötet beslutar välja Elna Vesterlund, Iréne Hellberg och Lena Buhr, i denna turordning, till 

suppleanter för en tid av ett år.  

e. Årsmötet beslutar välja Barbro Karlsson och Anders Löfgren till revisorer för en tid av ett år.  

f. Årsmötet beslutar välja Gerd Österback-Blixt till revisorssuppleant för en tid av ett år.  

g. Årsmötet beslutar välja Ove Källström (sammankallande), Gun Gabrielsson och Marie Karlsson till 

valberedning för en tid av ett år.  

 

 

§ 14. Avslutning 

Mötet förklaras, efter sedvanliga avtackningar och välgångsönskningar, avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Urban Engvall 

sekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Lars Holm    Sandra Eklund 

årsmötesordförande   justerare 


